
Referat Generalforsamling i Borgerforeningen Voerladegård og omegn 

Voers Hus 28-06-2021 
 
1. Henrik Ellegård valgt som dirigent og Poul Skaanning som referent. 
2. Formandens beretning (se bilag).  
• Vejgennemsyn: Kommunen retter op på mindre fejl og mangler, herunder soldat der mangler ved 

Solsikken.  
• Stiudvalget: Pæle sat op hvor Møllevejen tænkes etableret, fra Dørup til Klostermølle. Visionen er sti 

rundt om Mossø. Evt. menupunkt på hjemmesiden med kort.  
• Kolaug: Tre kvier går ved Blegsø og passes af lokale medlemmer.  
• landsbyforum.org er etableret og Brian har indtil nu været borgerforeningens repræsentant.  
• Etablering af butik i Voerladegård: Carsten ikke i front længere, åbent for andre frivillige.  
• Mulige byggegrunde: Damtoften, Hennings jord, ikke aktuelle byggeplaner. Kommuneplan i høring 

nu, kommenter gerne.  
• Ny kalender, mangler at blive opdateret med begivenheder. Link findes på voerladegaard.dk  
• Borgerforeningens visionsliste skal lægges på hjemmesiden.  
3. Regnskab og budget godkendt (se bilag). Kontingent fastholdes på 100 kr/person og 250 kr for 

foreninger/virksomheder. 
4. Ingen forslag fra bestyrelsen. 
5. Ingen indkomne forslag fra medlemmer. 
6. Valg til bestyrelsen 
• Peter Glibstrup er på valg, genopstiller og vælges. 
• Michael Sørensen Kehlet, Søren Skov Bording, Lise Krebs Nielsen og Anne-Kirsten Odgaard udtræder 

alle af bestyrelsen 
• Mikael Leth Jensen, Louisa Glad vælges som nye medlemmer. 
• Jan Lundtoft genvalgt som suppleant. 
• Der er to ledige pladser, men bestyrelsen er funktionsdygtig ifølge vedtægterne. 
7. Revisorer: Grete Andersen og Mette Voldum Jørgensen er genvalgt.  
8. Evt.  
• Forslag: Find forslag til nye bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen.  
• Kommunen ønsker talerør/kontaktperson til byen (Brian melder sig).  
• Fællesmøde mellem byens foreninger bør fortsætte. Næste møde er til november.  
• Der bør gøres en indsats for at få flere betalende medlemmer.  
• Multisalen orienterer om planer for udbygning med nye omklædningsrum og mindre sal til fx yoga. 
• Yding skal have omdelt Voers Blad. 
 
  



Fabulas oplæg - Løvfanget 
• Placering mellem Holmedal og Klostermøllevej (Inger og Bjarnes jord) 
• Bofællesskaber for alle generationer.  
• Bæredygtigt byggeri. Træ, skiffer og grønne tage 
• 50 andelsboliger med fælleshus på ca. 400 m2 og 20-30 grunde til eget byggeri 
• Tidsplan: Byggestart om 12-18 måneder 
• Størrelser: 2, 3 og 4 værelser 
• Priseksempel: 96 kvm 3 værelser 600.000 kr andel og 6.000 kr/ md 
• Stor interesse for projektet. 60% børnefamilier 40% seniorer 
• Første Fabulas projekt bygges i efteråret 2021 ved Frederiksværk 
• Bygger i prefabrikerede moduler 
• Fælleshuset er tænkt som en udvidet dagligstue.  
• Har fokus på at de nye beboere bliver integreret i byen 
• Opvarming med varmepumper 
 


